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Provinciaal MeerjarenProgramma landelijk gebied 2007 - 2013 (ILG)

Geachte raad,
Bij brief van 22 november 2005 stuurden Ged.Staten ons het voorlopige concept
provinciaal MeerJaren Programma voor het landelijk gebied 2007-2013
(investeringsbudget landelijk gebied; ILG) met het verzoek om voor 10 december te
berichten “of dit concept van het pMJP voldoende ruimte biedt voor het uitvoeren van uw
ambities in het landelijk gebied.” .
In een bijlage bij de brief vragen GS verder of de ambities goed verwoord en genoeg
integraal zijn, of de cofinanciering op te brengen is en of GS op basis van dit concept een
bod kunnen doen richting het Rijk.
Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) bundelt een groot aantal rijksregelingen
(dus middelen!) voor de fysieke inrichting van het landelijke gebied. Het gaat hierbij om
natuur, recreatie, landschap, landbouw en milieu. Het Rijk vraagt de provincie om met
een meerjarenprogramma te komen waarin staat aangegeven wat we in Drenthe willen
bereiken en hoe we dat willen gaan financieren. Op basis van dit programma wordt in
2006 een convenant opgesteld waarmee de verstrekking van rijksbudget in de periode
2007-2013 wordt zeker gesteld en de provincie zich verplicht de overeengekomen
resultaten te realiseren. De provincie op haar beurt maakt afspraken met gemeenten,
waterschappen en andere partijen over projecten en zorgt voor de subsidiëring daarvan.
De acht thema’s van het ILG zijn:
Meer Natuur
Ruimte voor Recreatie
Mooi Landschap
Vitale en duurzame agrarische sector
Vitaliseren Plattelandseconomie
Betere Milieukwaliteit
Ruimte voor Water
Reconstructie Zandgebieden
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Begin augustus 2005 heeft de provincie aan de verschillende partijen verzocht om een
opgave te doen van lokale gebiedsgewijze doelen die een plek moeten gaan krijgen in het
provinciale programma.
Deze opgave is in de zomermaanden opgesteld en toegezonden.
Aansluitend heeft de provincie het voorlopig concept-meerjarenprogramma opgesteld en
vastgelegd.
Bij de brief van 22 november zijn naast het voorlopige concept PMjP verder nog een
doel-middelentabel en een achtergronddocument met een toelichting op het PMjP en
verzameltabellen uit de opgave van de partners toegestuurd.
Het voorlopige concept PMjP is deels gebaseerd op bestuurlijke afspraken met het Rijk,
deels op nog overeen te komen rijksbijdragen. Het concept-programma omvat doelen die
een overlap kennen met rijks-, regionale en Europese doelen. Ook bevat het doelen die
geen overlap hebben met Rijksdoelen en waarvoor dus geen afspraken worden gemaakt
met het Rijk. Het gaat hierbij in hoofdlijnen om water, sociaal-economische vitalisering,
landschap buiten het nationale landschap en recreatie buiten landelijke routenetwerken.
Voor deze doelen kunnen mogelijk Europese middelen (PLOP2), provinciale en regionale
middelen worden ingezet. Omdat ook voor die doelen de ontwikkeling van het landelijk
gebied aan de orde is en meer partijen de cofinanciering verzorgen heeft de provincie
deze tot onderdeel van het PMjP gemaakt.
Het concept PMjP zal door de noordelijke provincies worden afgestemd. met het
oogmerk oveeenstemming te verkrijgen over de beschikbaarheid van in SNN-verband
beheerde middelen. Ook is het de bedoeling om de programma’s van de drie provincies
uitwisselbaar te maken en de onderhandelingen met het Rijk gezamenlijk te voeren.
De vraag van de provincie om aan te geven of het voorlopige concept van het PMjP ook
voldoende ruimte biedt voor het uitvoeren van ónze ambities in het landelijk gebied
impliceert echter meer.
Door in te stemmen met het voorlopig concept-PMjP verklaart de gemeente tevens –bij
wijze van intentie- het eens te zijn met de uitvoering, ook als deze uitvoering afhankelijk
is van een gemeentelijke bijdrage of gemeentelijk initiatief met eigen cofinanciering. De
in de bijlage bij de brief van 22 november gestelde vraag of de cofinanciering
gezamenlijk is op te brengen houdt daar verband mee.
Het voorlopig concept gaat uit van financiële deelname door het Rijk, de provincie,
Europese fondsen (PLOP), gemeenten, waterschappen en derden/ontwikkelaars.
Besluitvorming over de uitvoering van gemeentelijke projecten en projectdeelname moet
nog plaatsvinden. Het is opportuun om in dit stadium te beslissen over de
beschikbaarheid van gemeentelijke middelen voor de uitvoering van het programma.
Het PMjP bepaalt het kader waarbinnen voor de periode 2007-2013 de Europese, rijks en
provinciale middelen vast liggen. Als gemeentelijke ambities daar nu geen deel van
uitmaken wordt het moeilijk in de komende zeven jaren aanspraak te maken op deze
middelen. Vanuit die benadering is de opgave van Emmen nogmaals bezien en zijn er
voorstellen gedaan tot aanvulling en wijziging.
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Uiterlijk in maart 2006 moet het provinciale MeerjarenProgramma worden voorgelegd
aan het Rijk. Op dat moment moet zekerheid bestaan over het ambitieniveau en de
uitvoerbaarheid. Provinciale Staten worden gevraagd zich hierover in februari uit te
spreken
Wij hebben het college van Gedeputeerde Staten bericht dat de gemeente Emmen
a. in het kader van het Structuurplan nog keuzes betreffende de ontwikkeling van het
landelijk gebied gaat maken
b. weliswaar de intentie heeft om de eerder aangedragen ambities uit te voeren maar
dat zulks de gebruikelijke zorgvuldige en transparantie besluitvormingsprocessen
moet doorlopen.
c. op een aantal onderdelen aanvulling resp. wijziging van het concept PMjP voorstelt
De hierop betrekking hebbende stukken liggen in de raadsportefeuille voor u ter inzage.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

